Reglement Prey Skoro
Verzuimafspraken
1.

U dient uw kind op tijd (8.00uur) op school te brengen. Mocht u zelf niet in de gelegenheid
zijn dat te doen dient u ervoor te zorgen dat uw kind met een volwassene of familielid op tijd
op school komt.

2.

U dient bij verzuim van uw kind voor 8.30 uur via de telefoon of sms contact te maken met
de groepsleidster met een duidelijke reden van verzuim
U kunt ook een mondelinge boodschap sturen met een vertrouwenspersoon zodat de
leidster direct contact met u maakt om te weten waarom uw kind afwezig is.
Als uw kind 2 dagen achter elkaar of in dezelfde week afwezig is zonder een bericht en
attest van u te hebben ontvangen wordt er contact met u gemaakt.
Mocht uw kind 4 keren in 4 weken zonder enige opgaaf van reden afwezig zijn dan neemt
de school contact met u op.
Indien uw kind op school ziek wordt, zal de leidster u direct telefonisch op de hoogte stellen.
Bij ernstige ziekteverschijnselen bent u verplicht uw kind te komen halen voor een
spoedbezoek aan de dokter.

3.
4.
5.
6.

7.

U dient per kwartaal verplicht een peuter tandenborstel met dopje voor uw kind mee te
sturen. Graag voorzien van de naam van uw kind.

Overige afspraken
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Alle ouders draaien verplicht tenminste 1 dag mee op de Prey Skoro. Wij vinden het
belangrijk dat de ouders een schooldag van hun kind ervaren.
Van ouders wordt een goede deelname verwacht aan het ouderparticipatie programma
Uw kind dient in het schooluniform, met net en degelijk schoeisel op school te komen.
Uw kind moet door u of een andere volwassene persoonlijk aan de groepsleidster over
gedragen te worden.
De begintijd is 8.00uur en de ouder kan tijdens de inloop (8.00-8.30uur) samen met het kind
spelen.
De afhaaltijd is tussen 11.45 en 12.00uur. Als u of de schoolbus uw kind niet of niet op tijd
af kunnen halen, dient u voor 10u te melden aan de groepsleidster wie uw kind komt
afhalen.
We geven geen kinderen af aan mensen die niet bekend bij ons zijn, zonder toestemming
van de ouders/verzorgers.
Let op bij het halen en brengen van de kinderen dat er geen aanstootgevende kleding
gedragen wordt.
Het kind is verplicht met het Prey Skoro schooluniform naar school te komen.
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